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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอรับบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลศาลายาอําเภอพทุธมณฑลจงัหวดันครปฐม 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื อกระบวนงาน:การขอรับบริการจดัเก็บขยะมลูฝอย 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลศาลายาอําเภอพทุธมณฑลจงัหวดันครปฐม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที เกี ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัสาธารณสขุพ.ศ.2535 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื 4นที ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที กาํหนดระยะเวลา ไมไ่ด้กําหนด  

ระยะเวลาที กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0นาที 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที มากที สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที น้อยที สุด 0  

10. ชื ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอรับบริการจดัเก็บขยะมลูฝอยอบต.ศาลายา 
02/08/2558 16:26  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลศาลายา 

85 หมู่ที! 3  ตําบลศาลายาอําเภอพทุธมณฑลจงัหวดันครปฐม 73170 
โทรศพัท์ 024313434, 034297052 
โทรสาร 024313434, 034297052 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที!ทางราชการกําหนด) ตั/งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื อนไข(ถ้ามี) ในการยื นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามพระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุพ.ศ. 2535 มาตรา๑๘การกําจดัสิ
งปฏิกลูและมลูฝอยในเขตราชการสว่น

ท้องถิ
นใดให้เป็นอํานาจหน้าที
ของราชการสว่นท้องถิ
นนั Iนในกรณีที
มีเหตอุนัสมควรราชการสว่นท้องถิ
นอาจมอบให้
บคุคลใดดําเนินการตามวรรคหนึ
งแทนภายใต้การควบคมุของราชการส่วนท้องถิ
นหรืออาจอนญุาตให้บคุคลใดเป็น
ผู้ ดําเนินการกําจดัสิ
งปฏิกลูหรือมลูฝอยตามมาตรา๑๙ก็ได้ 

มาตรา๑๙ห้ามมิให้ผู้ใดดําเนินกิจการรับทําการเก็บขนหรือกําจดัสิ
งปฏิกลูหรือมลูฝอยโดยทําเป็นธุรกิจหรือโดย
ได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดคา่บริการเว้นแตจ่ะได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ
น 

มาตรา๒๐เพื
อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจดัระเบียบในการเก็บขนและกําจดัสิ
งปฏิกลูหรือมลู
ฝอยให้ราชการสว่นท้องถิ
นมีอํานาจออกข้อกําหนดของท้องถิ
นดงัตอ่ไปนี I 

(๑) การห้ามถ่ายเททิ Iงหรือทําให้มีขึ Iนในที
หรือทางสาธารณะซึ
งสิ
งปฏิกลูหรือมลูฝอยนอกจากในที
ที
ราชการ
สว่นท้องถิ
นจดัไว้ให้ 

(๒) กําหนดให้มีที
รองรับสิ
งปฏิกลูหรือมลูฝอยตามที
หรือทางสาธารณะและสถานที
เอกชน 
(๓) กําหนดวิธีการเก็บขนและกําจดัสิ
งปฏิกลูหรือมลูฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที


ใดๆปฏิบตัใิห้ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะตามสภาพหรือลกัษณะการใช้อาคารหรือสถานที
นั Iนๆ 
(๔) กําหนดอตัราคา่ธรรมเนียมการให้บริการของราชการสว่นท้องถิ
นในการเก็บและขนสง่สิ
งปฏิกลูหรือมลูฝอย

ไมเ่กินอตัราตามที
กําหนดในกฎกระทรวง 
(๕) กําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขในการเก็บขนและกําจดัสิ
งปฏิกลูหรือมลูฝอยเพื
อให้ผู้ รับใบอนญุาต

ตามมาตรา๑๙ปฏิบตัติลอดจนกําหนดอตัราคา่บริการขั Iนสงูตามลกัษณะการให้บริการที
ผู้ รับใบอนญุาตตามมาตรา๑๙
จะพงึเรียกเก็บได้ 

(๖) กําหนดการอื
นใดที
จําเป็นเพื
อให้ถกูต้องด้วยสขุลกัษณะ 
 
13. ขั 4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที รับผิดชอบ 

ที  ประเภทขั4นตอน 
รายละเอียดของขั 4นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ขออนญุาตยื
นคําขอรับ
บริการเก็บขยะมลูฝอยฯ 
พร้อมเอกสารเจ้าหน้าที

ตรวจสอบเอกสาร 
 
 

10 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

 
 
 
 
 

- 
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ที  ประเภทขั4นตอน 
รายละเอียดของขั 4นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที 
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ออกตรวจสถานที
ที
ขอรับ
บริการจดัเก็บขยะฯ 
และประเมินปริมาณขยะ
พร้อมแจ้งราคา
คา่ธรรมเนียม 
การเก็บขยะฯ 
 
 

0 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าหน้าที
นําถงัขยะไป
บริการให้ณจดุที
ยื
นคําขอฯ 
 

0 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าหน้าที
ออกเก็บ
คา่ธรรมเนียมขยะ 
 

0 นาที องค์การบริหาร
สว่นตําบล
ศาลายาอําเภอ
พทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 3 วนั 
 

14. งานบริการนี 4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั Iนตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที  รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื น ๆ สาํหรับยื นเพิ มเตมิ 

ที  รายการเอกสาร
ยื นเพิ มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื!น ๆ สําหรับยื!นเพิ!มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) 40   ลิตร 

ค่าธรรมเนียม40 บาท 
หมายเหตุ (ต่อเดือน) 

2) 60   ลิตร 
ค่าธรรมเนียม80 บาท 
หมายเหตุ (ต่อเดือน) 

3) 80   ลิตร 
ค่าธรรมเนียม120 บาท 
หมายเหตุ (ต่อเดือน) 

4) 100   ลิตร 
ค่าธรรมเนียม160 บาท 
หมายเหตุ (ต่อเดือน) 

5) 200   ลิตร 
ค่าธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ (ต่อเดือน) 

6) 300   ลิตร 
ค่าธรรมเนียม300 บาท 
หมายเหตุ (ต่อเดือน) 
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7) 400   ลิตร 
ค่าธรรมเนียม500 บาท 
หมายเหตุ (ต่อเดือน) 

8) 500   ลิตร 
ค่าธรรมเนียม700 บาท 
หมายเหตุ (ต่อเดือน) 

9) 1      ลูกบาศก์เมตร 
ค่าธรรมเนียม2,000 บาท 
หมายเหตุ (ต่อเดือน) 

10) วันหนึ งเกิน  1  ลูกบาศก์เมตรค่าเก็บขนทุกๆลูกบาศก์เมตรหรือเศษลูกบาศก์เมตร   
ค่าธรรมเนียม150 บาท 
หมายเหตุ (ลูกบาศก์เมตรละ) 

11) ค่าเก็บขนมูลฝอยเป็นครั4งคราวครั4งหนึ งๆไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร 
ค่าธรรมเนียม1,000 บาท 
หมายเหตุ (ครั/งละ) 

12) ค่าเก็บขนมูลฝอยเป็นครั4งคราวครั4งหนึ งๆเกิน 1 ลูกบาศก์เมตรค่าเก็บขนทุกๆลูกบาศก์เมตรหรือเศษ
ลูกบาศก์เมตร 
ค่าธรรมเนียม150 บาท 
หมายเหตุ (ลูกบาศก์เมตรละ) 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ร้องทกุข์ร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา 85 หมูที่
 3  ตําบลศาลายา

อําเภอพทุธมณฑลจงัหวดันครปฐม 73170 โทรศพัท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434, 
034297052 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์  :  www.obt-salaya.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา  85 หมูที่
 3  ตําบลศาลายาอําเภอพทุธมณฑล
จงัหวดันครปฐม 73170 โทรศพัท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434, 034297052 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที! 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที! 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์ม 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที พมิพ์ 21/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั Iนที
 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลศาลายา

อําเภอพทุธมณฑลจงัหวดั
นครปฐมสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


